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  مقدمه

یعمومیدرشگهرهایکنگونی،درای گادیکالبدعرصهدهندهفضاهایشهریبهعنوانبازتاب

دشگهریوبرگگرارییانسگانیبگاکالبگیمشگتر فضگا،رابطگهمناسباتچهرهبهچهره،ت ربه

هگایجمعگیوعمگومیوالبتگهگگذراناوقگاتفراغگتوتفگریا،ن گشکگارکردیایفگافعالیت

هگایمختلگووگگاه(.عگالوهبگرایگن،شگهرهان گش6761،336وریاونساج،نمایند)انوریمی

بگهتگوانهگامگییاینن گشکنندکهازجملهمتداخلیرادرفرویندحرکتگردشگرانایفاءمی

فرسگگت،اشگگارهکگگردون گگشگردشگگگر3،مرکگگربرگگگراریرویگگداد6یورودمگگدخلیگگادروازه

هگایویگدکگهمحگلتالقگیراهشمارمییورودیبه(.یكشهرهنگامیدروازه7،3116)پیرل

(؛همانندتهرانکهباتوجهبگهقگرارگگرفتن4،3119دسترسیبهم صدهایم اورباشد)اسمیت

درنردیکیونوهمچنینن شونبهعنوانپایتخگتکشگور،)ره(لیاما خمینیفرودگاهبینالمل

هایسایرشگهرهایکشگوربگهایگرانسگفرحتیگردشگرانخارجیکهباهدفبازدیدازجاذبه

هگاییگونگهنماینگد.بگاتوسگعهکنندبهطورمعمولدستکمیكشبدرتهراناقامتمگیمی

-هدفازورودگردشگربهشگهرراصگرفاببازدیگدازجاذبگهتوانمختلوگردشگریدیگرنمی

هایگردشگریدانست؛بلکهممکناستاینکاربهعنوانیكفعالیگتفرعگیدرکنگاریکگی

ان گا ،دیگرازانوارگردشگری)برایمثالت ارتیادرمان(کههدفاصلیگردشگگراسگت

هایناسالهدفاصلیاینپگژوهشارائگریریدقی است؛برشودکهنیازمندمدیریتوبرنامه

یكالگویمناسبجهتمدیریتگردشگریشهرتهراناست.



 اهمیت و ضرورت موضوع

ن شمهمیبهعنگوانمراکگرفعالیگتگردشگگریبگرعهگدهشهرهابهدلیلداشتنجمعیتزیاد،

،گردشگریهمچنین.(5،3113ویند)بسلیفرستبهشمارمیترینمناط گردشگرومهمدارند

هگایشهریبهدلیلپذیرشتعدادزیادیازگردشگگران،جایگگاهقابگلتگوجهیدرمیگانحگوزه

                                                                                                                                                                                 
1. Gateway  
2. Staging event  
3. Pearce 
4. Smith 
5. Bosley 
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یگردشگگریشگهریدارایمگاهیت(.درواقگ 1،6331مختلوگردشگریپیداکردهاسگت)لگو

-ترینمبدأگردشگرانبهشمارمگییكسوشهربهمعنایاصلیدوگانهاست؛بهاینمعناکهاز

،6761)رهنمگایی،گیگردقگرارمگیموردتوجگهعنوانم صدگردشگریبهسویدیگرازووید

هگایاقتصگادیجهگانبگهشگمارتگرینفعالیگتطورکلییکگیازمهگماگرچهگردشگریبه.(31

هایاقتصادیوندرشهرهایخاصممکناستاهمیتکمترینسگبتبگهوید،ولیویژگیمی

ین گشگردشگگر(.بگراینمونگه،2،3166)اشورثوپیجهایاقتصادیداشتهباشددیگربخش

(.3113اسگمیت،)بسگیارمهگماسگتیفرهنگگینیدربگازوفریاساسگراهبگردیبهعنگوانشهری

یهگابافگتیدوبگارهیدهگکهگن،شگکلیهگارسگاختیزاتیگحدیدرت دی،فرهنگینیبازوفر

وازبگگردیسگودمگیمحلگیاجتمگگاعیهگاهیزسگرماا،یاقتصگادیهگگاانیگونگوشگدنجریشگهر

،یواکبریی)ت واکندیاستفادهمحرکهمیرویبهعنواننیگردشگرهایظرفیتگردشگرانو

6766).

گگردی،گردشگگریطبیعگتازجملگه،مختلگوهگایگونهبهگردشگرییشکلیازتوسعه

بگرخالفکگهدرحگالرخدادناسگتشگهریگردشگریویژهدرن اطفرهنگیوگردشگری

مگدیریتجمعیتانسانیبودهوهمگینموضگوراهمیگتدارای،م اصدگردشگریطبیعیسایر

،شگگرفتهیدرشگگهرهایکشگگورهایپ(.3،3113کنگگد)هگگالمگگیرادوچنگگدانشگگهریگردشگگگری

گریکگدیشهرخودبگایومعرفگردشگریدیهایجدوجاذبههارساختیز ادیشهرداراندرا

تگالش،دیگپکگنومادرس،یمثگلپگاریسگتیتورشگهرهایالنومسؤبراینمونه؛کنندیرقابتم

ینیرقابگتسگنگایگتالیدرا؛کننگدکمگكکنندبارشدصنعتگردشگریبهتوسعهشهرخودیم

بهطورجدیخگدماتخگودیستیتورهایشهردارانشهرهایمختلووجودداردووژانسنیب

سگطوحبگینتدویگاچنگدجانبگهدرمناسگبایتوسگعه(و6763،616ناری،ی)دکنندیمغیراتبل

هگایایبگراسگالتواف گاتدرقالگبهمکگاریمنط ههایاستانی،کشوریویادرسطادولت

ازمرایگگایبگگازارگیگگریبگگرایتوسگگعهگردشگگگریاهمیگگتیافتگگهکگگههگگدفونبهگگرهراهبگگردی

(.4،3113)ریدوهمکارانگردشگریاست

                                                                                                                                                                                 

1. Law  
2. Ashworth & Page  
3. Hall  
4. Reid, et al.  
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اسگتانویشگهرهاریبگاسگاسگهیم اردطبیعییهابهجاذگردیوطبیعتازنظردیشاتهران،

تیبرجگذابیواقتصگادیورزشی،هنری،فرهنگرویدادهایاماوجودیوباشد،کشورضعیحت

-انسگانیهگاجاذبگهنیشگتریببهدلیلداشتنراتهرانتوانشهرواق میدرشهرافرودهاست.نیا

ماننگدییربنایزساتیوجودتاسهمچنین.شمارووردبهاستانیقطبگردشگرترین،مهمساخت

بگر،کگردهاسگتوصگلتخگتیرابگهپاکشگورسایرن گاطکهیون لقولحمیشبکه،فرودگاه

کگم،دستندم بورخارجیگردشگرانبیشترایکهگونهافرایدبهمیتهرانیگردشگرتیاهم

هگایمناسگبفرصگتاقامتداشتهباشندوهمینموضگوریکگیازشهرتهرانیكیادوشبدر

نمایسوتعدادموزهنیشتریوجودبکند.یگردشگریشهریدرتهرانرافراهممیبرایتوسعه

،شگهرنیگدرایومگذهبیجشگنوارهومراسگمملگ،شگاهیتعدادنمانیشتریبیبرگراردرتهرانو

بگردارد.انتهرشهریگردشگرتینشانازاهم،تعدادهتلبعدازمشهدنیشتریوجودبهمچنین

یونبگهعنگوانپایتخگتایناسالمدیریتگردشگریشهرتهران،باتوجهبگهموقعیگتویگژه

شهردرغربوسیا،موضوعیبسیارمهموپیچیگدهاسگتکگهنیازمنگدترینکالنکشوروبررگ

هایخاصتهراناست.بکارگیریالگوییمتناسبباشرایطوویژگی

   

   پیشینه پژوهش

و«6مراکرخریگد»هایگردشگریدررابطهبافضاهایتفریحیازقبیلیمیازپژوهشح معظ

ندرتدرونهابهمفهو دقیگ گردشگگریشگهریعنگوانشگدهاستوبه«3هایتفریحیپار »

ماهیگت»(وشایدبههمگیندلیگلاسگتکگهبرخگیازپژوهشگگرانبگه6733،31است)وزادی،

)ادواردزو«بگگودنپگگژوهشدرایگگنزمینگگهیومحگگدودیوشگگکارگردشگگگریشگگهرپیچیگگده

هگایقابگلتگوجهیدرایگنحگوزهاند.بااینحالپژوهش(اشارهکرده3،3116:6174همکاران

شود.ان ا شدهاستکهدرادامهبهتعدادیازونهااشارهمی

ااسگتفادهاز(درپژوهشخودبراسالنظرخبرگانوبگ6739ت ویفردواسدیاناردکانی)

هدشگریالکترونیکیدرشهریگردارائگیگرسازیمعادالتساختاری،مدلیجهتتوسعهمدل

                                                                                                                                                                                 

1. Mall  
2. Theme Park  
3. Edwards et al. 
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امکانگاتوتگوان»،مگدلایگنعامگلدرنیتریاساسدهدکهاند.نتایجاینپژوهشنشانمیداده

دراستکهبایدازسویمدیرانومسؤوالنگردشگریشهریردموردتوجهقگراربگیگرد.«یمال

ی،انت گادگفتمگانلیگروشتحل(بگااسگتفادهاز6734غیاثیان)پژوهشکیفیدیگری،سمیعیو

ونخبگگانکشگوردربگارهصگنعترانیمگدیهگامصگاحبهوهایسخنراناقدا بهمطالعهوبررسی

صگگنعتحگگوزهونخبگگگانکشگگوردررانیکگگهمگگدیگفتمگگانیکارهگگاراهینمگگودهوگردشگگگر

تیمشگروعازونایگدادهوتیمشگروعیونهابهگفتمگانگردشگگر یرازطران،یایگردشگر

هگردوگگروهدهدکهاند.نتایجاینپژوهشنشانمی،شناساییواستخراجنمودهاندکردهییزدا

تیدرکشورمشروعتیامنتیووضعایبهتعاملمثبتبادنیردولتیوغیدولتونخبگانرانیمد

تیکشگورمشگروعهیگسوءعلغاتیووجودتبلیگردشگریهاساختریزتیوضعانداماازداده

حضگوربگایمسگافرتبهشرطنظگارتبگرخگدماتدفگاتریدولتبخش.همچنین،اندنمودهییزدا

نیگخواهانکمکردنن شدولتدراهایردولتیغمواف استوحوزهنیدرایبخشخصوص

 هستند.حوزه

تطبی گی،ان گا -لعهکهبهروشتوصگیفیوتحلیلگی(دریكمطا6733توانگروهمکاران)

شدهاست،بااستفادهازمدلمدیریتم صدگردشگگری،سگاختارمگدیریتگردشگگریدردو

انگد.ایگنمذهبی)واتیکانومشهد(رامگوردت ریگهوتحلیگلوبررسگیقگرارداده-شهرزیارتی

گریمذهبی،تاریخیوتفریحگیدهدگردشگریدرواتیکانترکیبیازگردشپژوهشنشانمی

یکشگوردرنظگرگرفتگهشگدهاسگت.استوبهعنوانیکگیازاهگدافاصگلیوارکگانتوسگعه

یمبنگایی،قابلیگت(دریكپژوهشکیفی،بااسگتفادهازروشنظریگه6731)وزادیوکاظمیان

ردادهوبهاینهایمرکرشهرتهرانراموردبررسیقراهاوقابلیتتوسعهگردشگریوویژگی

یگردشگگریشگهریدرمرکگرشگهرتهگرانمتگأثرازنیگافتگیتوسگعهاندکهتح  نتی هرسیده

هایزیرساختی)کالبدی،حرکتیوفرهنگی(وعد تح  الراماتمدیریتی)عد تعاملضعو

توجهیبگهیشهری،کمگویی،عد تح  مدیریتیکپارچهباشهروندان،عد شفافیتوپاسخ

 سایرمراکرشهریووجودتعارضاتبینسازمانی(است.

ارزیگابیکیفیگتمحصگولگردشگگری»(بگه6731وعباسگپور)ییایضدرپژوهشدیگری،

هایگردشگریاندوضمنبررسیجذابیتپرداخته«شهریتهرانازدیدگردشگراندرونمرزی

یدمتعگدهگایشگهرتهگرانقابلیگتندکگهکنگیریمیچنیننتی ه،استانتهرانوومارمرتبطباون
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انتظگاراتوترجیحگاتدرسگتازعگد شگناختیدارد،ولگیدرنتی گهگردشگگربرایجذب

هگگایموجگگوددرابعگگادمختلگگوگردشگگگریازشگگکافوعگگد وگگگاهیمسگگؤوالنگردشگگگران

عنوانیكم صدگردشگریشهری،کمترموردتوجگهمحصولگردشگریتهران،اینشهربه

.گردشگریازجایگاهمناسبیبرخوردارنیسترقابتیدربازاروشگرانقرارگرفتهگرد

(درپژوهشخودکهبهروشکیفگیوبگااسگتفادهاز3169)6لوگلینکانهان،هنرهانومك

)کلر(رابررسیرلندیاهایگردشگریدریکیازشهرستانداریپاتیریمدمصاحبهان ا شده،

هگایموجگودجهگتاعمگالمگدیریتاندکهم رراتودسگتورالعمل هرسیدهکردهوبهایننتی

کنگد؛گگذارانارتبگاطمگؤثربرقگرارنمگیمشینفعانوخطگردشگریدرشهرستانکلرمیانذی

نفعاندررابطهباتعریگومعیارهگایمگدیریتگردشگگریهمچنینباوجوداینکهدرمیانذی

اندازییكسگازمانمگدیریتم صگدجهگتتما ونهاباراههایاساسیوجوددارد،کلرتفاوت

ان ا هماهنگیمواف ندوبیشترونهاتمایلبهمشارکتوهمکگاریبگاسگازمانمگدیریتم صگد

رانشگی-دادنالگگویکششگی(،بامبنگاقگرار3169)3دارند.درپژوهشدیگری،دایورووتانگا

المللگیوتمایگلونهگارابگرایهگاگردشگگرانبگین،انگیگرهپرسشنامه191یونویوسالوتوزی 

یهگافرهنگ،،جاذبگهانگدکگهبازدیددوبارهازغنایشمالیبررسیکردهوبهایننتی گهرسگیده

یازغنگادیبهبازدمیتصمعاملمهمیهستندکهبریی،چهاروماجراجویاجتماعروابطم صد،

تگراسگت،یمگاجراجوییدرونهگاقگوییگرهشمالیتأثیردارنگد.همچنگین،گردشگگرانیکگهانگ

گردشگرانپرتوقعیهستندکهانتظاراتبیشتریدرم ایسهباسایرگردشگراندارندوهرگونگه

شود.هایجدیدمن رمیتالشبرایجلبتوجهونهابهکشومناب وجاذبه

کیفگی(بگاهگایترکیبگی)کمگیوکارگیریروش(،نیردرپژوهشخودبابه3161)7بندتی

پذیریبرزیلرابگهعنگوانیگكم صگدگردشگگریاستفادهازمصاحبهوپرسشنامهمیرانرقابت

دهدکگهبرزیگلدرحگالتبگدیلازیگكم صگدبررسیکردهاست.نتایجاینپژوهشنشانمی

ونیاصگلیرقبگالنگدیتاوکوبگاك،یگمکرایبهیكم صدرقابتیجهانیاستورقابتیمنط ه

رقابگتدر،التیپگنجعامگلمهگمکگهدربگازارتعطگدهگدینپژوهشهمچنیننشانمیهستند.ا

                                                                                                                                                                                 

1. Conaghan, Hanrahan and McLoughlin  
2. Dayour, Frederick &  Atanga Adongo, Charles 
3. Julio Benedetti 
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ارزش،نگگگرش-نگگهیوهگگوا،هربودهنگگدعبارتنگگداز:مگگیقگگرارریراتحگگتتگگاثم اصگگددور

هایبازاریگابیوفعالیتم صدراهبردهاییهنگا طراحلیبرزیکهمنیواعتیطب،یگردشگر

وهواتمرکرکند.وکمتربرعاملوبیمنیارزشوا-نهیهردوعاملبرشتریبدیبا

 

 مبانی نظری 

بگههگایغیرشگهرینواحیمبدأصدورگردشگرومکگانشهرهابهطورعا بهعنواندرگذشته،

،امگروزه(؛درحگالیکگه6731موحگدوهمکگاران،)انگدعنوانم صدگردشگرانمعرفگیشگده

هگاییوفعالیگتگردشگرانقرارگرفتهنونتوجهدرکاشهرهاخودبهعنوانم اصدگردشگری

یگردشگریشدهاست.مفهو شودسببتوسعهکهدررابطهباگردشگریدرشهرهاان ا می

هگایومسگافرت3واردفهرستتح ی اتشد.مسافرتکگاری6361ازدهه6گردشگریشهری

ترشگدهوتعگدادگردشگگرانممه7شهریدرتما ایا سالجریانداشتهاست.امااوقاتفراغت

(.بررسگین گشگردشگگریدر6763،7طورروزافرونیافرایشیافتهاست)دینگاری،شهریبه

شهرها،بگاتوجگهبگهعمگومیتیکگهدارد،موضگوعیاسگتبسگیارگسگتردهومتنگور)جوردانگاو

گرپذیروجگودهاییدررابطهبامدیریتمنگاط گردشگ(.البته،هموارهنگرانی4،3111ساسیلویچ

توانگفتم اماتمحلگینظگارتچنگدان(.براینمونهمی5،3111داشتهاست)هکینگروفیلیپر

هگایقضگاییخگودندارنگدیگاهگایگردشگگریدرحگوزهترینجنبه)وگاههیچنظارتی(برمهم

جرنفوذهاهستندکهالبتهبهترینجنبهتعداد،زمان،اهدافورفتارگردشگراندرمحیطازمهم

(.6،3119هایمحلینظارتدیگریوجودندارد)کنلوپیجبسیارکمحکومت

شهروابستهاسگت)موحگد،شرفتیدرشهرهانهتنهابهحفاظتوپگردشگریشدوتوسعهر

نیازمندیگكمگدیریتکارومگدواثگربخشاسگتتگاتمگامیابعگادوجوانگببلکه(6761،661

طگوربگهوگردشگگریراازمحیطزیستحفاظتقراردهدوگردشگریشهریراموردتوجه

یگردشگگریشگهریمسگتلر ؛بگهعبگارتدیگگرتوسگعهکنگدتیریومگدرییربرنامهزمانهم
                                                                                                                                                                                 
1.Urban Tourism 
2. Business Travel  
3. Leisure motive  
4. Jurdana & Susilovic  
5. Hockings & Phillips  
6. Connell & Page  
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هشگدهاسگتکگهئگیمدیریتگردشگریشهریاسگت.تعگاریوزیگادیازمگدیریتاراتوسعه

تأکیدشدهاست؛براینمونهبگهمشهورترینونهاتعاریفیهستندکهدرونهابروظایومدیریت

دریوانسگانیمگؤثروکارومگدمنگاب مگادیریفرایندبهکگارگت،یریمد(،6733نظررضائیان)

بگهیابیدسگتیوکنتگرلاسگتکگهبگراتیمناب وامکانات،هگداجیبس،یسازمانده،یریربرنامه

یگدبایشگهریریتمدابراینشود.بنان ا میموردقبولیوبراسالنظا ارزشیاهدافسازمان

شدهنظارتان ا یهایتراسازماندهدوبرفعالیشهریهایتکند،فعالیریرشهربرنامهیبرا

(.گردشگریشهرینیگر6733،31)سعیدنیا،کندی ادایرهامورانگینهان ا بهیبرایکندوحت

گریوگردشگگر،درهایعملکردیمدیریتشهریاسگتوتعگددانگوارگردشگیکیازحوزه

ایکگهخگودونهگانیگرون گدرگونگههایعملکردینهفتهدرشهرهاوجودداردبهبسیاریازجنبه

متنورهستندکهمگدیریتگردشگگریشگهریبگهطگورنامحسوسگیبگامگدیریتشگهریتلفیگ 

رسگانیشگهریریرانومدیرانشهریدرکنارسایرکارکردهگاوخگدماتشود.وظیفهبرنامهمی

ریریخدماتگردشگریواسگتفادهازگردشگگریدربازسگازیواحیگایشگهریاسگت.برنامه

(.3166)اشورثوپیج،

یگردشگریشهریکگهازتعامگلوکگارکردتوانگفتپدیدهبندیکلیمیدریكجم 

گیردهمراهبگاخگودپیامگدهاووثگارم موعهعواملرفتاری،ساختاریومحیطیقرارشکلمی

تومنفیزیادیداردومدیریتشهریبایستیبتواندبااسگتفادهازابرارهگاییکگهدراختیگارمثب

اینوثارونتایجراکنترلومدیریتنمایدوبرایمدیریتکردنیكپدیدهپگیشازهگر،دارد

هاوروابطبینونهاضرورتدارد؛برایناسالدراینپژوهشبگااقدامیشناختاجراءومؤلفه

کنکاشدرادبیاتموضورگردشگریتگالششگدهاسگتتگاایگناجگراءوعناصگرشناسگاییو

ارتباطونهادرقالبالگویمدیریتگردشگریشهریترسیموتبیینشود.



 شناسی پژوهشروش

گیردکگهدرونروشتح یگ قرارمی1یتح ی اتکاربردیاینپژوهشازنظرهدفدرزمره

دربهکارگرفتهشدهاست.درواق ،اینپژوهش6تح ی ومیختهاکتشافیدرقالبطرح3ومیخته

                                                                                                                                                                                 

1. Applaied Research  
2. Mixed method 
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شناسگاییعوامگلتأثیرگگذاربگر»کگهدرمرحلگهنخسگتبگرایدومرحلهاصلیان ا شدهاست

کگههگدفمرحلگهدو ازروشتحلیگلمحتگوایکیفگیودر«مدیریتگردشگریشهرتهگران

هایاحصگاءبراسالشاخو«یشهرتهرانشگرگردیریتمدمناسبیالگویهارائ»اصلیون

هایکمّیووماری،بویژهمعادالتساختاریاستفادهشگدهشدهدرمرحلهپیشیناست،ازروش

است.قلمروموضوعیپژوهش،گردشگریشهری،قلمرومکانیونشهرتهرانوقلمروزمگانی

است.6739وبهار6734ونزمستان

هایمختلوومتفاوتیبرایازروشدراینپژوهشهایومیخته،باتوجهبهماهیتپژوهش

بگرایتگدوینمبگانینظگریو؛بدینترتیبکگهشدهاستاستفادههایموردنیازدادهگردووری

یشگیوهازگردشگگریشگهریدرتهگرانمگوثربگرشناسگاییعوامگلادبیاتموضورپژوهشو

هگایگردشگگریشگهریدرهاومؤلفگهجشاخوشناساییواستخرابرایای،مطالعاتکتابخانه

یگردشگگریوبرایوگاهیازنظراتفعاالنحوزهیاسنادثانویهروشتحلیلمحتواتهراناز

گیری،نامه(استفادهشدهاست.همچنینبراینمونه)توزی پرسش3یپیمایشیدرتهران،ازشیوه

هایکیفی)درمرحلگهنخسگت(تفادهازروشباتوجهبهاینکهاینپژوهشدردومرحلهوبااس

گیگریمخگتوبگهخگودینمونهوکمّی)درمرحلهدو (ان ا شدهاست؛درهرمرحلهازشیوه

گیگرینظگری)انتخگابمسگتنداتاستفادهشدهاست؛بدینترتیگبکگهدرمرحلگهاولازنمونگه

هدو ح گمنمونگهبگرداخلیوخارجیمرتبطباگردشگگریشگهری(اسگتفادهشگدودرمرحلگ

تعگدادهگابگهازبرگشگتپرسشگنامهنگانیاطمیبگرانفرتعیینشدکگه764اسالجدولمورگان

هابامراجعهبگهسگازمان.برایپرکردنپرسشنامهافتیشیافراپرسشنامه411بهتعدادونی،کاف

ومیگگراثفرهنگگگی،صگگنای دسگگتیوگردشگگگری،ادارهکگگلمیگگراثفرهنگگگی،صگگنای دسگگتی

هگاوهگایگردشگگریودانشگگاهگردشگریاسگتانتهگران،سگتادگردشگگریتهگران،وژانگس

درمیانمگدیران،کارشناسگانوپژوهشیهاپرسشنامهموسساتوموزشتخصصیگردشگری،

763کهپسازبررسگی،تعگدادپرسشنامهبرگشتدادهشد733تعدادتیدرنهااساتیدتوزی و

هابراسالونهگاان گا استفادهتشخیودادهشدندوت ریهوتحلیلدادهپرسشنامهمعتبروقابل

شدهاست.

                                                                                                                                               
1. Exploratory  
2.Survey 
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یساختهاستکهبراسالمطالعاتان ا شگدهدرمرحلگهیمح  نامهابرارسن ش،پرسش

تگگریناسگگنادمگگرتبطبگگاسگگندازمهگگم63نخسگگت،طراحگگیوتگگدوینشگگدهوبگگرایطراحگگیون،

شتحلیلمحتواموردت ریهوتحلیگلوبررسگیقگرارگرفتگهاسگت؛گردشگریبااستفادهازرو

هاییکهبهنوعیباگردشگگریییکایكاسناد،گرارهبدینترتیبکهدرگا نخستبامطالعه

.ارتباطداشتند
 های پرسشنامهها و تعداد گویه: ابعاد، مؤلفه1جدول

 عوامل محیطی عوامل رفتاری عوامل ساختاری

 هاگویه هامؤلفه هاگویه هامؤلفه هاگویه هامؤلفه

 5 محیط اقتصادی 0 انتظارات گردشگران 8 های گردشگریجاذبه

 2 محیط حقوقی 0 کیفیت تجربه 8 گردشگری هایرساختیز

محصوووووت و خووودمات  

 گردشگری
7 

هوا و نیازهوای   انگیزه

 درونی گردشگران 
0 

 -محیط اجتمواعی 

 فرهنگی  
3 

 2 یمنابع مال
کنش متقابل جامعه 

 میزبان و میهمان
 2 محیط سیاسی 3

 2 یمنابع انسان
محیط فیزیکوی و   

 جغرافیایی
2 

  2 های مرتبطسازمان

 3 یرسانو اطالع غاتیتبل

 3 پژوهش

 3 نظارت و کنترل

 یتوسووعه زییووربرنامووه

 گردشگری
3 

 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته


کارگرفتهشدههایبهیانتخابشدهوکلیدواژهتحلیلوبرداشتازگرارهشناساییوبراسال

هایمرتبطباونتعیینودریکیازابعگادسگاختاری،محیطگییگارفتگاریدرون،مؤلفهیامؤلفه

یمگگرتبطگگراره414جانمگاییشگدند.درایگگنفروینگدپگگسازمطالعگهوبررسگگیاسگناد،تعگگداد

63دتحلیلقرارگرفتندکهبات ریگهوتحلیگلوبررسگیونهگاسگران ا شناسایی،انتخابومور

مؤلفگه4مؤلفهمرتبطبابعگدمحیطگیو9مؤلفهمرتبطبابعدساختاری،61مؤلفهاحصاءشدکه
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گویگهجهگتتگدوینپرسشگنامه16مرتبطبابعدرفتاریتشخیودادهشگدندودرادامگهتعگداد

هشدهاست.اتبیشتریازاجرایپرسشنامهارائ(اطالع6طراحیشد.درجدولشماره)

(ومبناقگراردادن6766شاخگی)میرزاییاهرن انیوامیری،گیریازالگویسهباتوجهبهبهره

هاازمستنداتداخلگیوخگارجیدرهاوشاخواینالگودرفرویندشناساییواستخراجمولفه

انگفتابرارسن شازرواییمحتگوا)منط گی(وروایگیتوها،میجهتطراحیوتدوینگویه

(بگراسگالCVRصوریبرخورداراست.همچنینبرایوزمگونروایگی،نسگبتروایگیمحتگوا)

بگهدسگت13/1یگردشگریمحاسبهشدکهم دارونبرابربگانفرازخبرگانحوزه63نظرات

هامحاسبهشگدکگهبگاتوجگهبگهه(برایهریكازگویCVIومد.همچنینشاخورواییمحتوا)

هاتأییدشد.رواییتما گویه33/1م ادیرباالتراز
 های پایایی: نتایج آزمون2جدول 

مقادیر ضرایب پایاایی باه شوآ آلفاای    

 کرونباخ

 مقادیر ضرایب پایایی به شوآ دونیمه کردن

 ابعاد ردیف
 تعداد

 هاگویه

 ضریب

آلفای 

 کرونباخ

 ضریب آلفای کرونباخ

 -اسپیرمن

 براوون

 ضریب

 گاتمن
نیمه 

 اول

نیمه 

 دوم

بین 

 دونیمه

0 
عوامل 

 ساختاری
40 913/1 822/1 845/1 734/1 847/1 846/1 

2 
عوامل 

 رفتاری

6 
638/1 494/1 694/1 273/1 429/1 427/1 

3 
عوامل 

 محیطی
04 811/1 702/1 629/1 646/1 785/1 784/1 

 891/1 893/1 816/1 894/1 862/1 933/1 60 کل پرسشنامه

 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته

 

 یپایاییازدوروشضریبولفایکرونباخوروشدونیمهکردناسگتفادهشگدهبرایمحاسبه

برایکلپرسشگنامهبگهدسگتومگدهاسگتوبگرایگن611/1و377/1استکهبهترتیبم ادیر

قابلقبولیبرخورداراستوپایاییونتأییدتوانگفتپرسشنامهازسازگاریدرونیاسالمی

(نشاندادهشدهاست.3شود.نتایجوزمونپایاییبهتفکیكابعادسهگانهدرجدول)می
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دهگد.بگرایاجگرایوزمگونتحلیگلعگاملی(نتایجتحلیلعاملیتأییگدیرانشگانمگی7جدول)

 گا شگد.ازدیگدگاهتأییدیپسازتعریومتغیرهاوترسیمروابطدرنر افرارلیررل،وزمونان

وماریالگویمدیریتگردشگریشهرتهرانبدینشکلطراحیشدهاستکگهازیگكمتغیگر

(وسگهمتغیگرپنهگانζیگامتغیگرکسگای)«مدیریتگردشگریشهرتهران»پنهانبیرونیباعنوان

ن(درایگYدرونیشامل،عواملساختاری،رفتاریومحیطیتشکیلشدهاستومتغیرمسگت ل)

 : نتایج تحلیل عاملی تأییدی3جدول 

 باش عاملی عالمت اختصاشی هامؤلفه ابعاد

 عوامل ساختاشی  

(STR) 

 ATRC 71/1 های گردشگریجاذبه

 INFR 70/1 گردشگری هایرساختیز

 PERSER 63/1 محصووت و خدمات گردشگری

 FR 50/1 یمنابع مال

 HR 58/1 یمنابع انسان

 ORG 49/1 های مرتبطسازمان

 ADVR 59/1 یرسانو اطالع غاتیتبل

 RSRCH 68/1 پژوهش

 CTRL 78/1 نظارت و کنترل

 TDP 69/1 گردشگری یتوسعه زییربرنامه

 عوامل شفتاشی 

(BVR) 

 EXPCT 22/1 انتظارات گردشگران

 QEXPR 53/1 کیفیت تجربه

 MOTNED 45/1 ها و نیازهای درونی گردشگران انگیزه

 INTR 57/1 کنش متقابل جامعه میزبان و میهمان

 عوامل محیطی  

(ENV) 

 ECO 69/1 محیط اقتصادی

 SOCIOCUL 58/1 فرهنگی   -محیط اجتماعی

 LEG 61/1 حقوقی  محیط

 POL 55/1 محیط سیاسی

 PHYSGEO 51/1 محیط فیزیکی و جغرافیایی

 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته
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4مؤلفگهمگرتبطبگاعوامگلسگاختاری،61هایمرتبطباهریكازعواملهسگتندکگهمدلمؤلفه

مؤلفهدرارتباطباعواملمحیطیهستند.9مؤلفهمرتبطباعواملرفتاریو

(الگویمدیریتگردشگریشهرتهرانرادرحالتتخمیناسگتاندارد3(و)6نمودارهای)

گیریدرحالتتخمیناستانداردباتوجگهبگهدهند.یكمدلاندازهیمعناداریضرایبنشانمو

هارادرتوضیاواریانسنمراتمتغیگرمیرانتأثیرهریكازمؤلفه7/1بارهایعاملیبررگتراز

هگایتگوانگفگتدرمیگانعوامگلسگاختاریمؤلفگهدهد؛برایمثگالمگییاعاملاصلینشانمی

%و91%،11هگایگردشگگریبگهترتیگبیگردشگریوجاذبگههانظارتوکنترل،زیرساخت

ینمایند.همچنیندرمیانعواملرفتاری،مؤلفه%ازتغییراتدرعواملساختاریراتبیینمی43

یمحگیط%ودرمیگانعوامگلمحیطگی،مؤلفگه43/73یمیربانومیهمگانبگاکنشمت ابلجامعه

تگواننماینگد.بگدینترتیگبمگیاملمرتبطراتبیگینمگی%بیشترینتغییراتعو16/43اقتصادیبا

هاازقدرتتبیینقابلقبگولییانتظاراتسایرمؤلفهگفتدرمدلبهدستومدهبهغیرازمؤلفه

برخوردارند.

(الگویمدیریتگردشگریشهرتهرانرادرحالتمعناداریضرایبو3همچنیننمودار)

دهدوباتوجهبهایگنکگهم گداروزمگونمعنگاداریتگكنمیپارامترهایبدستومدهمدلنشا

تگراسگتتمگامیضگرایببدسگتومگدهکوچگك-3تگروازعگددبگررگ3تكونهگاازعگدد

دهندهمعناداربگودنوتأییگدشگدنمگدلاسگت.بگهعبگارتمعنادارندومعناداریایناعدادنشان

گانگههگادرقالگبعوامگلسگهؤلفگهدیگرمیتگوانگفگتجانمگاییوقرارگگرفتنهگریگكازم

)ساختاری،رفتاریومحیطی(معناداروقابلپذیرشاست.
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 : الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران دش حالت تخمین استانداشد1نموداش 


 : الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران دش حالت ضرایب معناداشی2نموداش 

ها و نتایجیافته
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درصگد46نفگر(مگردو361دهنگدگان)درصدازپاسگخ6/99دهدکهیهایتوصیفینشانمیافته

نفگر(کارشگنالو313درصگد)13نفر(مگدیر،36درصدازونها)3/31نفر(زنهستندکه636)

نفگر(31دهندگان)درصدازپاسخ6/34نفر(عضوهیأتعلمیهستند.همچنین43درصد)3/61

کننگدکگهخشعمومیوغیردولتیفعالیتمینفر(درب336درصد)3/39دربخشخصوصیو

درصد(درسطاکارشناسیارشداسگت.همچنگین،میگانگینسگن7/94تحصیالتبیشترینونها)

سالاست.3/3یگردشگرییفعالیتونهادرحوزهسالومیانگینساب ه9/73دهندگانپاسخ
 

 برازش مدل

(ووردهشگدهاسگتحگاکیاز4جگدول)هایبرازشنیگرکگهدرم ادیروخالصهنتایجشاخو

تأییدمدلاست.

 های برازآ مدل: شاخص4جدول 

 مقدار به دست آمده مقادیر قابل قبول توضیحات شاخص

 97/2 <3 کای اسکوئر نسبی 

RMSEA 0/071 <0/1 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

RMR 183/1 <0/1 هاریشه میانگین مجذور باقیمانده 

GFI 934/1 >9/1 ویی برازشنیک 

AGFI 920/1 >9/1 شدهنیکویی برازش اصالح 

NFI 945/1 >9/1 شاخص برازش نرم 

CFI 965/1 >9/1 ایشاخص برازش مقایسه 

 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته

 آزمون استقالل

باتوجهبهمدلمفهومیپژوهش،نخسترابطهیااست الل)عد رابطه(متغیرهایاصلیپگژوهش

عواملساختاری،عواملرفتاریوعواملمحیطی(باالگویمدیریتگردشگریشهریمگورد)

Sigبررسیقرارگرفتهاست.نتایجوزموناست اللبرایمتغیرهایسهگانهنشاندادکگهم گدار

اسگتوفگرصصگفر)عگد رابطگه(رد19/1ومارهکایدوپیرسونبرایهرسهمتغیگرکمتگراز

درصداطمینانگفتبینالگویمدیریتگردشگریشهرتهگران39توانباینمیشود.بنابرامی
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درصگداحتمگالدارد9وتنهگاوعواملساختاری،رفتاریومحیطیرابطهمعناداریوجوددارد

وجودنداشتهباشد.یرابطهانیچن

 آزمون همبستگی

 : خالصه نتایج آزمون همبستگی5جدول 

 متغیرهای مستقل                                              

 متغیر وابسته 
عوامل 

 ساختاری
عوامل 

 رفتاری
عوامل 

 محیطی

الگوی 

گردشگری 

 شهر تهران

 972/1 769/1 864/1 (R)ضریب همبستگی پیرسون 
 111/1 111/1 111/1 (.Sigمعنی داری)

 944/1 590/1 764/1 (R2)ضریب تعیین 

 972/1 767/1 876/1 (RS)ضریب همبستگی اسپیرمن 

 111/1 111/1 111/1 (.Sigمعنی داری)
 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته

 

 : خالصه نتایج آزمون شگرسیون و دوشبین واتسون6جدول 

ان
هر

ر ت
شه

ی 
گر

دش
گر

ت 
ری

دی
ی م

گو
: ال

ته
بس

 وا
یر

تغ
م

 

ضریب 

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

خطای 

 معیار

 تخمین

آماره 

 -دوربین

 نواتسو

معنی داری 

(Sig.) 

873/1 762/1 761/1 387/1 134/2 111/1 

 یها متغیر

 مستقل

ضرایب استاندارد 

 نشده
ضرایب 

استاندارد 

 شده

 tآماره 
معنی داری 

(Sig.) 
 ضرایب

خطای 

 معیار

 111/1 770/03 456/1 155/1 759/1 عوامل ساختاری

 111/1 273/9 267/1 145/1 422/1 عوامل رفتاری

 111/1 419/01 332/1 150/1 534/1 عوامل محیطی

 گرانهای پژوهشمأخذ: یافته

(وجهگت7واسگپیرمن3)ضریبهمبستگیپیرسون6برایمشخوکردننوررابطهازهمبستگی

استفادهشدهاست.6واتسون-بررسیاست اللخطاهاازیکدیگرازوزموندوربین
                                                                                                                                                                                 

1. Correlation 
2. Pearson Correlation Coefficient 
3. Spearman Correlation Coefficient 
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 آزمون فریدمن

گویانازنظرپاسخازیمدلابعادسهگانهتیاهمتعییناولویتوبرایهمچنینپژوهشنیدرا

استفادهشدهاست.3وزمونفریدمن
 آزمون فریدمن جینتا :6ل جدو

  
گرانهایپژوهشمأخذ:یافته

کمتگرازSigگونهکهدرجدولفوقنشاندادهشدهاسگتبگاتوجگهبگهاینکگهم گدارهمان

شگود؛صفرردشدهوادعاییکسانبودنرتبه)اولویت(متغیرهاپذیرفتهنمگیاستفرضیه19/1

گانمتفاوتاست.همچنینبگاتوجگهبگهدتوانگفتاهمیتمتغیرهاازنظرپاسخدهنبنابراینمی

دهگدکگهاولویگتتگأثیرابعگادسگهگانگهبگرالگگویهایحاصلشدهنتایجوزموننشانمگیرتبه

(،عوامگلمحیطگی63/3عوامگلسگاختاری)بگهترتیگبعبارتنگداز:مدیریتگردشگریشگهری

(.61/6(وعواملرفتاری)13/3)
 

 گیری بحث و نتیجه

گردشگریتأثیرمت ابلشدیدیمیانعناصراقتصادی،سیاسگی،محیطگیواجتمگاعیفعالیتدر

گگویمگدیریتدهدکهدرطراحیال.نتایجاینپژوهشنیرنشانمی(6736،7ی،)لداردوجود

گردشگگگریشگگهرتهگگرانتوجگگهبگگهعوامگگلسگگاختاری،محیطگگیومحتگگواییازاهمیگگتبسگگیاری

هاییهسگتندکگههاوشاخویمؤلفهبرخورداراست.همچنینهریكازعواملیادشدهدربرگیرنده

ریگریهگایزمگانیمشگخو،امکگانمگدیریتوبرنامگهباپایشورصدکردنوضعیتونهگادردوره

ریشهریبرایمسؤوالنشهریفگراهمخواهگدشگد.بگدینترتیگببگاتوجگهبگهنتگایجگردشگ

                                                                                                                                               
1. Durbin-Watson Test  
2. Friedman-Test  
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توانالگویسهبعدیمدیریتگردشگریشهرتهگرانرابگهعنگوانمبنگاییمناسگبپژوهشمی

ریریگردشگریشهرتهرانبهشرحزیرترسیموارایهنمود.گذاریوبرنامهجهتسیاست


 ت گردشگری شهر تهران: الگوی سه بعدی مدیری1شکل 
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(نشاندادهشدهاستالگویمدیریتگردشگریشهرتهران6همانگونهکهدرشکلشماره)

ای(اسگتکگهدرون،دارایسهبعدساختاری)مدیریتی(،رفتاری)محتوایی(ومحیطگی)زمینگه

هذکگراسگتبعدساختارینسبتبهدوبعددیگرازاهمیتبیشتریبرخورداراست.البتگهالز بگ

سگاختاریها،اقداماتوتغییراتیکهدراجراوعناصگربعگدکهتأثیروپیامدنهاییتمامیفعالیت

کند.یگردشگرنمودپیدامیدهد،سران ا دربعدرفتاریوبویژهکیفیتت ربهرخمی

ودهدکهتمامیونهگاقابگلمگدیریتهسگتنددقتدراجراوعناصربعدساختارینشانمی

ریگریوسگازماندهیونهگایگردشگریشهریتوانایینفوذوتأثیرگذاری،برنامهمدیرانحوزه

ریگری،اجگراوتوانندبااستفادهازابرارهاییکهدراختیگاردارنگددرجهگتبرنامگهرادارندومی

نظارتبرفرایندهایگردشگریشهریاقگدا نماینگد؛بگرایگناسگالضگرورتداردمگدیریت

هگایشوددرمیگانمؤلفگههایساختاریتأکیدنماید.البتهپیشنهادمیشگریشهریبرمؤلفهگرد

-هایرویدادیباشد؛همچنینجاذبهساختاری،تمرکرمدیریتگردشگریشهرتهرانبرجاذبه

هاییهسگتندکگهمگدیریتگردشگگریشگهریفرهنگیظرفیت-هایمذهبی،طبیعیوتاریخی

ونگهداریازونهااهتما الز راداشتهباشد؛زیراحضورگردشگرانبایستیدرجهتحفاظت

هایرویدادی،بسترالز رابرایترغیبایشانبگهمنظگوربازدیگدازشهریبرایبازدیدازجاذبه

یمحصگوالتوها،باتوجهبهاینکهدومؤلفگهنماید.عالوهبرجاذبههانیرفراهممیسایرجاذبه

-یگردشگگرکیفیتت ربگهتأثیربسیارزیادیبرهایمناسبزیرساختوریخدماتگردشگ

گردشگگرانهایمهمدربعدرفتاریاستون گشمهمگیدرتصگمیماتکهخودیکیازمؤلفه

نیازمندتوجهویژهازجانبمدیریتگردشگریشهرتهراناست.-برایتکرارسفردارد

یکگیدشگگریشگهریدومخاطگباصگلیدارد:گرتوانگفتبندیکلیمیدریكجم 

توانگردشگریشگهریرابگهعنگوانفروینگدشهروندانودیگریگردشگران؛برایناسالمی

یرفتگاردرونازاهمیگتیمیهمانتعریوکردکهشگیوهیمیربانوجامعهکنشمت ابلجامعه

اصلیمدیریتگردشگریهاواهدافازسویدیگر،یکیازمأموریتبسیاریبرخورداراست.

کم،کاهشپیامدهایمنفیگردشگریشگهریاسگتکگهدسگتیابیبگهشهریپیشگیرییادست

یریریوتوسگعهیگردشگریشهریاستوبرنامهشدهریرییبرنامهاینهدفنیازمندتوسعه

هگگایجاذبگگهتازانگگوارعگگیرواقنگگیبتبوم امتگگیجاخنمتگگوازنگردشگگگریشگگهرینیازمنگگدشگگ

هایبعدساختاریورفتگارینشگانگردشگریوکارکردونهاست.دراینرابطه،دقتدرمؤلفه
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دهدکههریكازونهادارایکارکردویژهومنحصربفردیهستندکهبرقراریارتباطمیانمی

ن اکگهازویگردشگریشهریقابلهدایتاست.براینمونه،ریریتوسعهونهادرقالببرنامه

فرهنگگیارتبگاطدارنگد،-موضگوعاتاجتمگاعیرفتارهگایفگردیوبارفتاریهایبعدشاخو

هایتروی یوفرهنگیباای ادبسترتواندازطری ان ا فعالیتمدیریتگردشگریشهریمی

یمیربانومیهمگانرابگهسگویرفتگاریمیربان،رفتارهایافرادجامعهوفضایمناسبدرجامعه

یهگایاجرایگیمتعگددیدرحگوزههگاودسگتگاهالبتهسازماناسبگردشگریهدایتنماید.من

گردشگریشهریفعالیتدارندکهتوجهبهکیفیگتارتباطگات،تعگامالتومیگرانمشگارکتو

هادارد.همکاریونهانیرن شمهیدرموف یتبرنامه

یعواملیاستکهبگریطیدربرگیرندهدرپایانالز بهذکراستباتوجهبهاینکهبعدمح

هاوفرایندهایمدیریتگردشگگریشگهرتهگرانتأثیرگذارنگد،درحگالیکگهمگدیرانوفعالیت

مسوؤالنتواناییکنترلونهگاراندارنگد،تگدوینراهبردهگایمشگخومتناسگببگاانگوارمحگیط

ظورواکگنشدربرابگرتأثیرگذاربرگردشگریشهریدرتهرانجهتداشتنومادگیالز بهمن

یراتمحیطیضرورتدارد.یتغ
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 منابع
.بررسگیوتبیگینن گشصگنعتجهگانگردیدرفضگاهایشگهری(.6761انوریوریا،مینا؛نساجمینگا)

 .اسالمشهرپایدار،توسعهوگردشگریجغرافیا،ایهمایشمنط ه

.شهرتهرانورویکردمدیریتشگهریتوسعهگردشگریشهریباتکیهبرمرکر(.6733وزادی،الها )

 تهران:تیسا.

ریگریومگدیریتگردشگگریشگهری.ایبگربرنامگهم دمگه(.6766ت وایی،مسعود؛اکبگری،محمگود)
 اصفهان:پیا علوی.

بگایکگیالکترونیگردشگگریارائهمدلتوسگعه(.6739)فائره،یاردکانانیاسد؛یمحمدت فرد،یت و
،77،شگماره66دوره،یگردشگگرتیری.فصلنامهمطالعاتمگدیریتفس-یساختاریسازمدلکردیرو

 .63-73صو

مگدیریتگردشگگریدرشگهرهای(.6733توانگر،معصومه؛خاکساروستانه،حمیده؛رحمانی،فاطمه)
(.دوفصگلنامهمطالعگاتگردشگگری،دورهاول،سگالزیارتی)بررسیتطبی یمشهدوواتیکان-مذهبی

.6-33مارهدو ،پاییروزمستان،صواول،ش

مشهد:واژگانخرد،چاپدو .گردشگریشهریدرایرانوجهان.(.6763دیناری،احمد)

 .سمت،چاپاول:تهران،تیریسازمانومدیمبان(.6733ی)علان،یرضائ

.تهران:دانشگاهتهران.جغرافیایگردشگری(.6761رهنمایی،محمدت ی)

 .تهران:مهکامه،چاپاول.اوقاتفراغتوگردشگری(.6733حمدت ی)رهنمایی،م
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